
 

 

 

MOÇÃO DE SOLIDARIEDADE A SENADORA REGINA SOUSA (PT/PI), 
SUBMETIDA A MANIFESTAÇÕES DE PRECONCEITO E INJÚRIA 

 

 O Conselho Nacional de Entidades – CNE, instância deliberativa da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE, que reuniu em Brasília nos dias 14 e 15 
de setembro de 2017 mais de 100 representantes de suas entidades de base filiadas de todo o 
Brasil, vem a público prestar a sua mais irrestrita solidariedade a senador Regina Sousa 
(PT/PI), frequentemente submetida a manifestações de preconceito de toda ordem. 

 Estamos fartos de saber que o Brasil é um país, ao contrário da ideologia propalada, 
avesso ao diferente e à diversidade, elementos constitutivos de sua própria formação 
histórica e cultural. Sabemos também que os espaços de poder em nosso país não é nada 
acostumado à presença dos negros, pobres, mulheres, LGBT, etc. 

 O que surpreende e não deixa de chocar a todos nós é a manifestação explícita desse 
preconceito, até então manifestado de forma tácita. E quando isso acontece, todo o rancor 
das classes dominantes brasileiras transformam-se em injúrias das mais nefastas. 

 A senadora Regina Sousa, do Estado do Piauí, é vítima contumaz desses preconceitos 
da elite brasileira. Em que pese ser uma senadora da República, os ataques à sua origem, à 
sua cor de pele, ao tipo do seu cabelo, ao seu jeito de falar, tudo nela agride a estética 
daqueles que lhe atacam. 

Até a justiça brasileira, que devia preservar a sociedade desse tipo de barbaridade e 
incivilidade, é cúmplice dos ataques a ela proferidos. A 8ª Turma do Tribunal de Justiça do 
DF, pasmem, suspendeu no último mês de agosto a decisão liminar que obrigava o Youtube 
a retirar da Internet um vídeo da blogueira Joice Hasselmann em que esta dita jornalista 
profere ofensas e mais ofensas contra a senadora. 

Os/as educadores/as brasileiros/as colocam-se solidários a senadora Regina Sousa e 
repudiam tais ofensas. Somo todos/as Regina!! 

 

Brasília, 15 de setembro de 2017 
Conselho Nacional de Entidades - CNE da CNTE 

 


